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Dankwoord aan onze vouw- en nietploeg.

Verandert de wereld nou zo snel of niet?
Is er straks nog wel iemand die geniet?

Misschien iemand van u die vouwt... of niet?

Want een club vrijwilligers verdwijnt, weet u wel?
Na jaren! Want of ze nou juist niet... of juist wel,

ze bleven ons trouw tot aan het laatste vel... (en niet).

Dus ik, zei de gek, met de lezers van de Belangenaar
Danken u allen die, vanaf het eerste jaar,

alle maanden klaarstonden voor ons dorp en vandaar
dit grappig gedicht als een klein maar groots gebaar.

Iets meer dan 1000 maal dank,
namens alle lezers van de Belangenaar.

redactie@bvaarlanderveen.nl
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Testament?
Wij zorgen 
dat het  
bij u leeft

 

 

De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt: 

een testament kan u en uw naasten veel zorg en ellende 

besparen. Doorgaans treedt het pas in werking na uw overlijden, 

maar wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat 

bent om zelf te handelen? Wist u dat u voor die situatie ook 

een levenstestament kunt opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? 

Kroes en Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21            WWW.KROESENPARTNERS.NL

Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN
wo & do: 09:00 - 12:30 uur

13:30 - 18:00 uur
zaterdag: 09:00 - 16:00 uur

www.boxershopping.nl
www.thermoshopping.nl

Openingstijden:                           

De Belangenaar
”Actueel nieuws uit eigen dorp”
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 Belangrijke gegevens

 Kors Kroon  M. Boogaardhof 2 06-10733138
    kors.kroon@ziggo.nl 
 Hans Verhage  vd Leeplein 3 0172-573335
    hansenmarina@casema.nl 
 Ben van der Post  Noordeinde 71 06-51213484 0172-571171
    joke.post@planet.nl  
 Paul Oosterman  Noordeinde 37A 06-10139219
    pauloosterman@ziggo.nl 
 Dik Lok  vd Leeplein 8 06-53940922   
    dik-lok@hotmail.com 
 Harry Buurma  Oostkanaalweg 3 0172-476577   
    dolly-harry@hetnet.nl
 John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
 Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

* Nationaal alarmnummer:  112
 - Politie... In geval van een noodsituaties belt u direct: 112 
 - Brandweer... 112 
 - Ambulance... 112                   ... Alléén in geval van noodsituaties!

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent, Danny Dannenburg & Karim Habyby 0900- 88 44
:	danny.dannenburg@hollands-midden.politie.nl
:	karim.habyby@hollands-midden.politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn   0172- 14 0172
   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39

 De coördinatoren
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Donderdag 09 oktober - Stijldansen
Quickstep voor de beginners en
Slowfox voor de geverderden
vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur
 
Zondag 12 oktober - Koffieconcert
m.m.v. Harmonie Cresendo o.l.v. 
Maarten Plug
& een Saxophoon workshop
Aanvang 12:00 uur
toegang gratis

Dinsdag 14 oktober - WLTO 
klaverjassen 
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 16 oktober - Stijldansen
Quickstep voor de beginners en
Slowfox voor de geverderden
vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 17 oktober - Spinmill 
klaverjassen
aanvang 20:00 uur

Zaterdag 18 oktober - Snoekwedstrijd
Inschrijving 12:30 uur
Het oude rechthuis

Donderdag 23 oktober - Stijldansen
Quickstep voor de beginners en
Slowfox voor de geverderden
vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 30 oktober - Stijldansen
Quickstep voor de beginners en
Slowfox voor de geverderden
vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Zondag 02 november  - Koffieconcert
Fanfare orkest „Arti et Religioni” o.l.v. 
John Brouwer
Aanvang 12:00 uur
Toegang gratis

Zondag 02 november - Bridge drive
Aanvang 15:00 uur

Donderdag 06 november - Stijldansen
Jive voor de beginners en
Rumba voor de geverderden
vanaf 22:00 uur vrijdansen Aanvang 
20:00 uur

Agenda

Goedhart Ontwerp
 Grafische producties 

Voordelig drukwerk & strakke vormgeving 
Ruim 25 jaar specialist in gedrukte media zoals: 
logo, huisstijl, briefpapier, tijdschrift, boek,  
brochure, folder, verpakking, advertentie, gids, 
fotografie, jaarverslag, catalogus, krant...

www.goedhartontwerp.nl

Noordeinde 18A, 2445XD Aarlanderveen, 
0172-579006, info@goedhartontwerp.nl
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Kom eens langs en ervaar de kwaliteit
die wij u te bieden hebben aan:
  • Verse frites
  • De beste sauzen
  • De lekkerste snacks
   meer dan 30 soorten

Iedere donderdag bij de brandweerkazerne in Aarlanderveen:

Snackservice Marie 
      
 
 

Aankomst: 17:00       Vertrek: 19:00

Uw bestelde frites en snacks worden gebakken volgens  de regels van 
het ‘’ verantwoord frituren’’. U kunt ons ook boeken voor:
verjaardagen, (school)feesten, bedrijfslunch en/of borrel.

 
Voor meer info: 0613117862 of  www.snackservicemarie.nl

Aarlanderveen
Dorpshuis

Dorpsstraat     53           2445    AK    Aarlanderveen           0172    -    571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

adres voor verenigingen en particulieren.

Informeer eens vrijblijvend naar onze

mogelijkheden en prijzen.

Reserveringen en

verhuurinformatie:

DSS Beheer

Fr. Dobbe

Iepenpad 5

2461 CZ  TER AAR

0172 - 602172
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Van de bestuurstafel

De Belangenaar in een nieuw 
jasje
De Belangenaar is sinds vorige 
maand gedrukt bij een druk-
kerij waarbij de eigen identiteit 
is behouden en de drukkwaliteit 
is verbeterd. Onze besparings-
doelstelling is hiermee gereali-
seerd. 

Door deze verandering is het 
doek gevallen voor onze trouwe 
vrijwilligers die jarenlang in het 
Dorpshuis onze boekjes hebben 
gekopieerd, gevouwen en ge-
niet.

Vanuit deze plek willen we 
de heren kopieerders Jan van 
Egmond en Adriaan van Leeu-
wen en de dames van de vouw 
en niet- ploeg Ans Hijman, Rosa 
Wijfje, Ingrid de Wilde, Maria van 
’t Riet en Dita de Graaf hartelijk 
danken voor hun belangeloze 
inzet voor het dorp!

Contributie 2013/2014
Aankomende tijd zal één van de 
bestuursleden aan de deur ko-
men om de contributie 2013/2014 
bij u op te halen die dit nog niet 
hebben betaald. Wij zien graag 
dat de contributie jaarlijks wordt 
overgemaakt of dat u kiest voor 
een automatische incasso.
De automatische incasso wordt 
voor 2014 in het najaar afge-
schreven.

Provincie Zuid-Holland
De Provinciale Staten van Zuid-
Holland hebben op 9 juli de Visie 
ruimte en mobiliteit (VRM) vast-
gesteld. Voor meer informatie 
kunt kijken op de website: www.
ruimtelijkeplannenzuidholland.
nl/VRM

Bestuur BVA
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Wilt u zelf bepalen wat de sfeer van 
uw eigen uitvaart moet zijn? Wilt u uw 
wensen duidelijk maken? Dat kan. U kunt 
dit vastleggen in een wilsbeschikking. 
Onze medewerkers zijn experts in het 
vooraf bespreken van uitvaarten. 

Zij kunnen u informeren en adviseren 
over alle mogelijkheden die er zijn en 
bekijken met u of uw wensen passen 
binnen het voor u mogelijke budget. 
Het opstellen van een wilsbeschikking is 
vrijblijvend en kosteloos.

Een afscheid met gevoel voor sfeer en 
met respect voor de overledene, helpt 
bij de verwerking van het verlies. Juist 
daarom vinden we het zo belangrijk dat 
mensen hun wensen kenbaar maken en 
dat wij ze op integere en professionele 
manier kunnen adviseren.

Wilt u meer informatie? 
Belt u dan met 0172 573 220 
of ga naar www.konstendunweg.nl

Uw wensen vastleggen 
geeft helderheid

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

“Ik sta midden in het leven, 
maar heb toch over mijn 
uitvaart nagedacht...”
Charl�  e, 61 jaar
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Puntje van de redactie

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij afgeven bij een 
van de redactieleden of per post 
opsturen. De adressen vindt u 
voorin de Belangenaar. 
U kunt het ook per e-mail aan-
leveren. Ons adres hiervoor is:
redactie@bvaarlanderveen.nl

Kopij met bestuursgerelateerde 
onderwerpen kunt u het beste 
direct naar het bestuur sturen, 
dit voorkomt verwarring bij ons 
op de redactie.
bestuur@bvaarlanderveen.nl

20 okt. bestuursvergadering

Lees dit nog even... 
De Bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar.
Wij vragen echter wel of u uw bezoek wilt melden bij het bestuur. Dit ivm 
de catering, extra stoelen en onze voorbereiding op de agenda. Ook de 
locatie wordt pas (gezien het vrijwillige karakter) weeks tevoren bepaald. 

Kijk ook eens op de website: www.aarlanderveenonline.nl

Spelregels
Anoniem ingezonden stukken 
worden niet geplaatst. 
De redactie behoudt zich het     
recht voor om ingezonden stuk-
ken in te korten en/of aan te 
passen en zelfs om ingezonden 
stukken te weigeren. 

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen en de redactie zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele on-
juistheden en/of onvolledigheden
van de informatie in de Belange-
naar. 

29 okt. redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 8 november

De uiterste inleverdatum is op maandag 27 oktober a.s.
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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1e Puppietraining daverend succes!
Woensdag 10 september was het 
zover! De 1e training voor de pup-
pies (kinderen van 4, 5 en 6 jaar) 
werd een groot succes!
Maar liefst 12 kinderen stonden 
te popelen om voor het eerst 
in hun jonge leven een echte 
voetbaltraining te krijgen! 
Vooraf rekende de werkgroep 
Jeugdvoetbal SV Aarlanderveen op 
6 á 8 kinderen, maar 12 is toch écht 
boven verwachting!
Het geeft de werkgroep nog meer 
energie om het jeugdvoetbal bij SV 
Aarlanderveen hogerop te brengen!
 
Terwijl de ouders genoten van een 
bakje koffie, begonnen Jorn en Jan 
een verhaal te vertellen.
Het ging over een boot met schip-
pers (de kinderen) die varend (drib-
belend) over de zee (het veld) 
bewogen. 
In de zee zwom een haai (Jorn) die 
probeerde de ballen af te pakken. 
Op een onbewoond eiland bevon-
den zich piraten (grote pilonnen) 
die met de kogels (ballen) omver 

geschoten werden. Uiteindelijk 
keerde het schip weer terug in 
veilige haven en werd door een 
doelpunt te maken de schat veilig 
thuis gebracht.
 
Het verdere verloop van de training 
bestond uit een echte wedstrijd 
waarbij de kinderen heel voorzich-
tig het beginsel van het echte voet-
ballen werd geleerd. Want
de bedoeling is dat deze kinderen 
ook echte wedstrijden gaan voet-
ballen natuurlijk! 
Als klap op de vuurpijl kregen de 
kinderen een echte voetbal mee 
naar huis en gezien het grote 
enthousiasme weten ze daar wel 
raad mee!!!
 
Al met al een prachtige woensdag-
middagmiddag op sportpark Pol-
derpark en een bevestiging dat de 
toekomst de jeugd is!
 
Namens de Werkgroep Jeugd SV 
Aarlanderveen,
Jan de Rooij

Puppietraining SVA



14 De Belangenaar uitgave Oktober 2014

Uitvaartonderneming

Gea van der Hee
06 - 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl 

Bij een overlijden ben ik er voor u. 

Geen internet? Bel me en ik bezorg u per post uitgebreide informatie.
Afscheid nemen verdient aandacht. En die geef ik u graag.

. crematie of begrafenis

. ontzorgen of actief meehelpen

. ook als u verzekerd bent

opbaren thuis of elders .
maatwerk in drukwerk .

laatste verzorging zelf of uit handen .

Het Kan Anders!!!

• HKA-Nieuwkoop, Loon- en Verhuurbedrijf •
• Achttienkavels 7 • 2421 LG Nieuwkoop •
• Tel.: (0172) 571152 • Fax: (0172) 571286 •

• E-mail: info@hka-nieuwkoop.nl •
• www.hka-nieuwkoop.nl •

uw ideale partner 
in de dienstverlening

2053034 HK_adv_A6_liggend_kl  23-11-2009  11:40  Pagina 1
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Meditatielessen in Wijkcentrum Kerk en Zanen

Participe start in Wijkcentrum Kerk en Zanen met meditatielessen. 
Vanaf 7 oktober is iedereen is van harte welkom. De lessen vinden 
plaats op dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur. Voor een les be-
taald u € 2,50

Mediteren geeft rust in je hoofd. Buitenshuis mediteren met een 
groep zorgt ervoor dat je minder snel afgeleid wordt. Tijdens de lessen 
wordt ook uitleg gegeven over de verschillende meditatietechnieken. 
Zowel mensen zonder als met meditatie ervaring
zijn welkom.

Inschrijven voor de meditatielessen kan bij Participe, 
Mw. S. Bounecoub via telefoonnummer 0172 – 427 500. 
Inschrijven kan ook via de website van Participe:
www.participealphen.nu/meditatie

Ingezonden Bericht

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

Noordeinde 71
2445 XC Aarlanderveen
Tel.: 0172-57 1171
Fax: 0172- 57 4888

Machineverhuur - agr. loonwerken - graslandvernieuwing
(incl. kalklevering en kalkstrooien)
Handel in:         ruwvoerders,  grond,  grind,  zand en puin.
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Ik ben Ria de Jong, getrouwd met oud Aarlandervener Herman de Jong. 

Sinds juni 2013 wonen we op het Noordeinde 3 in Aarlanderveen en 

heb hier mijn Integrale Massagepraktijk voortgezet. Al 25 jaar beoefen 

ik dit prachtige beroep met veel plezier. Ik weet uit ervaring dat na elke 

behandeling de cliënt zich "beter” voelt. 

 


U herkent ze misschien wel? De hedendaagse aandoeningen die worden 

toegeschreven aan stress en spanningen? Heeft u tijdens uw 

werkzaamheden of na een drukke dag regelmatig last van hoofdpijn, een 

stijve nek, een vastzittende schouder of last van een pijnlijke rug of 

arm? Gaan deze ongemakken ook gepaard met ademhalingsproblemen 

en/of hartkloppingen?  

Waarschijnlijk weet u zelf wel manieren om uw klachten te verminderen 

met meestal een tijdelijk effect. Weet u dat er een mogelijkheid bestaat 

om anders met uw klachten om te gaan waarbij deze klachten misschien 

niet meer terugkeren? Met integrale massage therapie. 

 

 

Integrale Massage Therapie stimuleert de algehele vitaliteit, werkt 

ontspannend en balancerend. De therapeut ziet en behandelt de cliënt als 

een geheel. Lichaam, geest en ziel horen bij elkaar. Dit betekent dat er 

niet alleen naar de symptomen gekeken wordt, maar vooral naar de 

oorzaken en bron van uw klachten. Door te masseren, te voelen en te 

bevragen kunnen er ook verbanden worden gelegd tussen bijvoorbeeld: 

uw hoofdpijn, uw maag en het verlies van uw baan. Dat kan bij 

sommige klachten tot verrassende inzichten bij cliënten leiden. 

 

 

  

 

 
 

 

• rug-, nek- en schouderklachten 

• pijnklachten zonder dat je kunt aangeven waar deze 

vandaan komen 

• chronische vermoeidheid en verkoudheid 

• hoofdpijn 

• maag- en darmklachten 

• slapeloosheid 

• mensturatieklachten 

• geestelijke overbelasting 

• rusteloosheid 

 

 
Na een kort oriënterend gesprek gebruik ik verschillende massage 

vormen om een uitgebreider beeld van de klacht te krijgen. Daarna 

pas ik de behandelingsvorm toe die het beste bij u past.  

De meeste verzekeraars vergoeden deze natuurgeneeskundige 

behandelingen. Het hangt van uw polis af, of en hoeveel u vergoed 

krijgt. 

 

 



Bent u nieuwsgierig? Kom dan gerust een kijkje nemen in de 

Massagepraktijk op Noordeinde 3. Er is uitgebreid gelegenheid 

om met mij kennis te maken en vragen te stellen over mijn 

zienswijze. 
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F.C. VAN DOLDER BOUWBEDRIJF
Woningbouw

Renovatie
Onderhoud

Verbouw

Zuideinde 27 • 2445 AS Aarlanderveen • Tel: 0172-57 3727 • Mob: 06-502 118 27

Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl

	  

	  

	  

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Kaashandel D. Lok wenst u prettige Kerstdagen 
en een gezond en smaakvol 2014! 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Kaashandel D. Lok  
Kaas vers van ’t mes! 
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De Belangenaar

Voor u ligt alweer een exemplaar 
van de Belangenaar, wist u 
hoeveel er bij komt kijken om 
kopij te verwerken naar tekst in 
boekvorm? Een prima gelegen-
heid om eens een boekje open te 
doen hoe het één en ander in z’n 
werk gaat.

Het voortraject: 
woensdagavond redactieverga-
dering, wat gaat er wel in komen 
en wat niet (of uitgesteld) en wat 
missen we nog aan kopij. Dan 
krijgt Bastiaan (van de opmaak) 
tot en met het weekend de tijd 
om het boekwerkje af te krij-
gen en wordt het per computer 
tegenwoordig naar de drukker 
gestuurd. 
Het bestuur van de Belangen-
vereniging heeft besloten om het 
drukwerk te gaan uitbesteden. 
Het  leasecontract  van de 
kopieermachine liep deze zomer 
namelijk af en nieuw bestuurs-
lid Marco de Jong vatte de koe 
voortvarend bij de horens, zette 
het financiële plaatje eens netjes 
op een rij en kwam tot de conclu-
sie dat uitbesteden goedkoper is 
dan in eigen beheer vermenigvul-
digen. 
En daarmee kwamen ineens twee 
kopieerders op straat te staan: 
Jan van Egmond en Adriaan van 
Leeuwen. We ontkwamen niet 
aan een gesprekje met die twee, 
maar dat was echt geen straf.

Voor deze mannen was Brigitte 
van der Marel (nu scheidend re-
dactielid) ooit eens het begin 
van de kopieerwerkzaamheden. 
Zij wist haar ome Jan en haar va-
der over te halen om samen één 
keer in de maand dit kosteloos te 
gaan doen. 
Zo hebben zij dus vanaf om-
streeks 2005 al menig gezellig 
uurtje gevuld met bijkletsen en 
wetenswaardigheden uitwissel-
en terwijl er ook nog De Belange-
naar gedraaid werd. 
In het begin moesten ze erg 
wennen aan de machine, en de 
machine aan hen, kortom de ge-
bruikelijke opstartprobleempjes 
bleven ook hen niet be-
spaard. Monteur erbij, uitstel 
van kopiëren etc. Maar altijd 
opgewekt blijven en natuurlijk 
kregen ze het werk onder de 
knie, want de aanhouder wint! 
Machine instellen, masterrollen 
verwisselen, inktpotten vervan-
gen, proefdraaien, het werd al-
lemaal gesneden koek voor de 
heren. Tussendoor de Toetie 
draaien als compensatie voor 
gratis gebruik van de locatie, elke 
keer weer het vertrek ontruimen 
(vooraf) en opruimen (achter-
af) en nooit verzuimen want ze 
deden het met een zekere liefde!
En dat is nu over en uit. Beiden 
vinden het jammer maar 
begrijpen best dat hun gezel-
ligheid onze Aarlanderveense 
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Gespecialiseerd in:
     Diabetische voeten
     Reumatische voeten
     Chiropedie

Bel voor een afspraak met Marja de Goeij.

 0172 - 611 874  06-36112741

Ik kom bij u aan huis!

 
        Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld 
Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk 
          Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen 
 
Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info 
en het voordelige uurtarief 06-21536228 René Kroon      

                   
                Rozen bezorgen in heel Nederland !! 

  Zie onze Website www.deblijdewereld.nl 
           Noordeinde 11c / Aarlanderveen 0172-571909 
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De Belangenaar
gemeenschap geen geld hoeft 
te kosten. Adriaan heeft nu een 
hele woensdag vrij in plaats van 
een halve en Jan gaat samen 
met vrouw Martha op kleinzoon 
Stijn oppassen. 
Vermeld moet nog wel worden 
dat hun vrouwen hen altijd ge-
stimuleerd hebben om flink in de 
benen te blijven.
En vervolgens ging de Belange-
naar verder naar de vouw- en 
nietploeg bestaande uit Rosa 
Wijfje, Ingrid de Wilde, Ma-
ria v.’t Riet, Ans Hijman, Annie 
Ammerlaan en Dita de Graaf. 
Maar ook deze damesploeg 
heeft moeten stoppen door de 
veranderde werkwijze.

Het bestuur heeft al toegezegd 
dat zij in de loop van het seizoen 
op passende wijze bedankt zul-
len worden. 
Tot zover de vertrekkende 
vrijwilligers. Waar voorheen de 
boekjes vanuit het Dorpshuis 
kwamen worden ze nu per 
koeriersdienst bij de distributeur 
afgeleverd die ze weer verdeelt 
onder de veertien bezorgers. 
Daarnaast zijn er ook nog een 
paar instanties die De Belange-
naar digitaal (per e-mail) wensen 
te ontvangen.

Namens de Redactie,
Door Dick de Graaf
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CLASSIC & NEW MINI’S | VERKOOP | ONDERHOUD | ONDERDELEN | TUNING | RESTAURATIES

Kijk op
www.minicentre.nl
of kom eens langs!

Korteraarseweg 93
2461 GJ Ter Aar
Tel. 0172 573478
info@minicentre.nl 

Klein... maar fi jn!
De One Stop Shop voor iedere Miniliefhebber
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Dartvereniging Spinmill

Beste dorpsgenoten.

Het spelletje darten is u allen wel 
bekent, grote namen als Tylor, 
van Barneveld en van Gerwen 
moeten u toch wel iets zeggen.
Ook in Aarlanderveen is een dart-
vereniging actief en wel onder 
de naam Spinmill.

Wij zijn als Spinmill met dit 
spelletje al 20 jaar bezig, maar 
niet op een wereld niveau. Van 
de 20 jaar spelen we toch al  15 
jaar competitie. 
Eerst speelden we in de gymzaal 
te Aarlanderveen, maar sinds 
een jaar spelen we in het 
speeltuin huisje, met heel veel 
medewerking van het speeltuin 
bestuur zijn er twee prachtige 
banen aangelegd, beide banen 
zijn goedgekeurd voor competi-
tie.

Het dartteam bestaat nu uit 8 
personen  en deze mensen wil-
len wel eens aangemoedigd 
worden daarom willen wij jullie 
uitnodigen om eens een com-
petitiewedstrijd bij te wonen.

De wedstrijden beginnen tussen 
20.00 uur en 20.30 uur de koffie 
staat altijd klaar en de borden 
hangen er voor jullie om het 
eens te proberen.

De eerstvolgende data zijn: 1 ok-
tober, 15 oktober, 5 november, 
26 november, 10 december.

Dit zijn de wedstrijden tot het 
eind van het jaar kom gerust 
eens een pijltje gooien.

Voor meer info kan je terecht bij.
Jan Poelwijk tel. 0172-574376/ 
0628891432

info@rsaccountants.nl
www.rsaccountants.nl

0172-612210
2411 NZ Bodgraven

Tjalk 44
RijnStreek

ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS

Gewoon goed
geadviseerd
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0172 49 32 82

WWW.KRAMERUITVAARTZORG.NL
Uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn en Uitvaartcentrum Waddinxveen

Wij zijn er
       voor u...

Sarah Jongejan Marco Hoogenboom

Noordeinde 11B
2445 XA  Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 32 67
Fax: 0172 - 57 01 29
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Yolanda Brouwer bij 538

17 september is Dirigente Yolan-
da Brouwer met het Shanty 
koor Bravour naar de radiostu-
dio’s van Radio 538 geweest.

De aanleiding hiervoor was  dat 
de outfits van het koor er precies 
zo uitzien als de nieuwe unifor-
men van de politie.

Omdat Edwin Evers van Radio 
538 graag meer wilde weten hi-
erover werd besproken dat het 
koor langs mocht komen in de 
studio om 2 zeemansliederen te 
gehore te brengen. En Yolanda 
Brouwer werd dus tijdens de 
uitzending geïnterviewd over de 
kledingkwestie.

Omdat het koor te groot was 
voor de kleine ruimte, waar 
normaal de artiesten zingen die 
langs komen in de studio, werd 
de hal van het radiogebouw leeg 
gehaald zodat het koor hier kon 
optreden. Via facebook kwa-
men heel veel likes binnen voor 
het koor dat niet de standaard 
zeemansliederen zong maar 2 
speciaal ingestudeerde liederen.

Veel heeft dit leuke optreden 
niet uitgehaald voor de outfits 
van het shanty koor want na al 
13 jaar deze kleding te dragen 
tijdens optredens moeten koor 
Bravour  toch in opdracht van de 
politie hun outfit wijzigen.

bron: http://www.koorbravour.com/

Shirley Jasper-Veenswijk n.a.v. inter-
view met Yolanda brouwer
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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

Onderhoud en reparatie 
Universeel reparatiebedrijf voor alle 
automerken tegen een scherpe prijs

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice

www.hagoortinstallatie.nl
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di
wo 09:00 - 17:30 uur

09:00 - 14:30 uur

vrij 09:00 - 21:00 uur
do 09:00 - 12:00 uur

za 08:00 - 13:00 uur

(maandag gesloten)

Dorpsstraat 119
2445 AL  Aarlanderveen

Tel.: 0172- 57 9475

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Zuideinde 21
2445 AS Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Collecte KWF Kankerbestrijding
De collecte voor het KWF Kankerbestrijding, gehouden in de week 
van 1t/m6 september 2014. Er is dit jaar in Aarlanderveen een totaal 
bedrag van € 1131.68 opgehaald.
Wij bedanken u hartelijk voor u bijdrage. En collectanten, hartelijk 
dank voor jullie inzet.

Namens de organisatie, Evelien van Dolder.

Jonge kater gevonden
Wij hebben op de hogedijk een mak cypers katertje gevonden van nog 
geen jaar oud. Hij heeft ook wat rood, een witte bef en een wit neusje.  
Hij wil graag aangehaald worden en kan lekker knorren.
  
C. de goeij, 572111

Hou je van Country muziek en dansen? 
Dan is Line dansen wat voor u!

Het woord zegt het al, je danst in line en een partner is dus niet 
noodzakelijk. The Chicken Boogies beginnen weer een beginnerscur-
sus op de woensdagavonden van 19:00 - 20:00 vanaf 1 oktober 2014 in 
Aarlanderveen, adres Dorpstraat 40.
Bent u geïnteresseerd, kom gerust langs voor een proefles.
Voor meer informatie kunt u bellen naar Frans Wijfje tel. 0172-602294 
of  Bianca van ’t Klooster tel. 0172-431168 (na 18.00 uur)  of kijk op 
www.chickenboogie-linedancers.nl.

Ingezonden Berichten

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

+31(0)172-473 841
+31(0)172-475 773

info@aardam.nl
www.aardam.nl





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


